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ال�سيد / طارق حممد عبدال�سالم

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة العقارات املتحدة

باأ�سدق التعازي القلبية واملوا�ساة

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

خـــالــه

عبداهلل طالب عبداهلل العو�سي

اأعــ�سـاء مـجـلــ�س اإدارة

�سـركــة الـعــقــارات املتحــدة
وال�سركات التابعة لها وجميع العاملني فيها

اإلـــــــى

يـــتــقــــدم

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

 مخالفو اإلقامة ٦٥ ألفًا.. وال مهلة لتعديل أوضاعهم
 أمير زكي ـ محمد الدشيش

  مع حتذير وزارة الشـــؤون مـــن تزايد حاالت 
املخالفني لقانون اإلقامة أكد مصدر أمني ان وزارة 
الداخلية ال تفكر حاليا في إعطاء هؤالء املخالفني 
مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية، مشيرا إلى انه 
من غير املعقول ان تقوم الوزارة مبكافأة مخالفي 

القانون كل سنتني.
  وأوضح املصدر ان الـــوزارة تقوم ومن خالل 
أجهزتها املختلفة مبالحقة هؤالء املخالفني وإبعادهم، 
مع إدراج أســـمائهم في قوائم غيـــر املصرح لهم 

بدخول البالد مجددا.
  وأضـــاف ان عدد املخالفني يتراوح بني ٥٥ ألفا 
و٦٥ ألف نسمة وان أغلب هذه األعداد من العمالة 

اآلســـيوية، مشـــددا على ان هذه األعداد متغيرة، 
وأعرب عن أسفه لقيام أصحاب منشآت خاصة مثل 
املزارع واجلواخير بتشغيل هذه العمالة املخالفة 
للقانون. وردا على ســـؤال حول وجود نية ملنح 
هؤالء املخالفني فرصة لتعديل الوضع قال املصدر: 
في األفق القريب ال يوجد مقترح بذلك، موضحا ان 
التجارب السابقة أكدت ان من يعدلون أوضاعهم 
أعداد ال تتجاوز نســـبتها ٢٥ ـ ٣٠٪ من املخالفني 

والبقية تظل مخالفة للقانون.
  ومضى املصدر األمني إلى القول: متى ما وردت 
تعليمات عليا مبثل هذه املهلة فإن الوزارة ستصدر 
قرارا بذلك ولكن حتى اآلن ليس هناك مؤشر على 

ذلك. 

 «الداخلية»: التجارب السابقة أكدت أن ٣٠٪ فقط من المخالفين يستفيدون من المهلة

 «السكنية»: توزيع ٣٣٨ قسيمة في مدينة جابر األحمد من المخصص لهم حتى تاريخ ٦/٥/ ١٩٩٥ ص١٢

 «الصحة» تبدأ غدًا 
أكبر حملة للتبرع 

بالدم

 «المحاسبة» يوصي «الكهرباء» 
بجمع مناقصتي العدادات 

الذكية ومسبقة الدفع في واحدة

 حنان عبدالمعبود
  بالتوازي مع جتاوب 
عدد من البنوك واملؤسسات 
اخلاصة واحلكومية تنظم 
وزارة الصحة حملة كبرى 
للتبرع بالدم تنطلق من 
مقر الوزارة غدا األربعاء 
وتشـــمل باقـــي وزارات 

الدولة. 
  مـــن جهتهـــا أكدت 
مديرة خدمـــات نقــــل 
الدم د.رنا  الدم في بنك 
أن  العـــبدالــــــرزاق 
النقص الذي يعــــاني منه 
البنك هو في كل الفصائل 
وليس في فصائل بعينها، 
الفتة إلى أن ٤٥٠ متـــبرعا 
استجابوا لنداء  البنك في 

اليوم األول. 

  دارين العلي
  باشــــرت وزارة الكهرباء واملاء 
وضع شروط ومواصفات مناقصة 
جديدة لتوريد وتركيب وتـــشغيل 
عــــدادات ذكـــــية ثنائية الغرض 
ميكن قراءتها عن بعد، وفي الوقت 
ذاته ميكن حتويلهــــا الى عدادات 
مسبقة الدفع.  جاء ذلك بعد خطاب 
ديوان احملاسبة الذي وجهه للوزارة 
ردا على دراســة مناقـــصة عدادات 
الدفع املســــبق املرسلة اليه، حيث 
وصفــــــــت مصــــادر مطــلعة في 
الـــــــوزارة اخلطاب بأنه قوي جدا 
وال يخلــــو من املالمة على الوزارة 
التــــي ميــــكنها جمــــع مناقصتني 
فــــي مناقصة واحدة، مشــــيرا الى 
انه أصبح من املؤكــــد ان الوزارة 
ستصرف نظرا عن استخدام عدادات 
الدفع املسبق بعد هذا اخلطاب.  اذ 
الذكية تفي بالغرض  العدادات  ان 
للعمل الذي تقوم به عدادات الدفع 
املســــبق، وبالتالي ليســــت هناك 
حاجة إلجراء مناقصتني مختلفتني 
اذ ميكن اختصارها مبناقصة واحدة. 
ولفتت املصادر الى ان هذه التقنية 
من شــــأنها ان تساهم في عمليات 
حتصيل مستحقات الوزارة بسرعة 

وسهولة ويسر. 

 ال تُقد السيارة وأنت نعسان فخطرك أشد من السائق المخمور 
 هامبورغـ  د.ب.أ: تصديقا للمثل الشعبي الذي يقول «النوم سلطان» 
حذر بحث جديد من أن خطر من يقود سيارته وهو يشعر بالنعاس 
أكبر من خطر من يقودها مخمورا، حيث تقل قدرة قائدي السيارات 
«النعسانني» على البقاء متيقظني اضافة الى تراجع قدرتهم على التركيز 

واتخاذ القرارات الصحيحة بالســـرعة املطلوبة. وقد أكدت 
الدراسة التي أجرتها مؤسسة «ايه.ايه.ايه» األميركية 

للسالمة املرورية أن حادثا واحدا على االقل 
من بني كل ٦ حوادث سير ترجع لنعاس 

السائق خلف عجلة القيادة. حيث تكون 
القيادة دون صحبة عبر الطرق الطويلة 
أو الطرق السريعة، قاتلة ما لم تعط 
نفسك فترات االســـتراحة الضرورية 

حيث يزيد الشعور بامللل الشديد للبقاء 
خلف عجلة القيادة ملســـافات طويلة على 

طول الطريق من مخاطر فقدان االنتباه والشعور 
بالنعاس. ويقول بيتر كيســـنجر الرئيس التنفيذي للمؤسسة 

«يجب أن يكون الناس واضحني مع أنفسهم، وان يكونوا على دراية 
باألعـــراض وإدراك ملخاطر القيادة حال الشـــعور بالنعاس». وكان 
االستطالع أجري في وقت سابق هذا العام استنادا لبيانات حوادث 
السير عن الفترة  «١٩٩٩ـ  ٢٠٠٨» في الواليات املتحدة. وفي الوقت نفسه 

خلصت شركة «مرسيدس بنز» األملانية بعد مقارنة عدة دراسات إلى 
انه ميكن إرجاع ٢٥٪ من حوادث السير املميتة للنعاس اثناء القيادة. 
لذلك استجابت شركات انتاج السيارات للموقف، بتقدمي نظم ملساعدة 
قائدي السيارات لتقليل احتماالت وقوع حوادث، فطرحت كاميرات 
تراقب جفون سائقي السيارات ونظم املساعدة في حتديد املواقع 
على الطرق. وحتذر مثل تلك النظم القائد بواســـطة 
إصدار أزيز مرتفع أو اهتزاز في عجلة القيادة، 
أو حتى بواســـطة صوت يخبره بأن يتوقف 
ليســـتريح. ولكن ألن عدد السيارات التي 
حتوي مثل هذه األنظمة املتقدمة، محدود 
للغاية، فاألمر في النهاية يرجع لقائد السيارة 
نفسه كي يتخذ االحتياطات الالزمة ويتبع 

النصائح الضرورية التالية:
  ال تركب الســـيارة إذا كنـــت مرهقا أو لم تنم 

لفترة كافية.
  خطط لرحلتك مسبقا واسترح من القيادة كل ساعتني.
  جتنب تناول الكثير من الطعام أو احتساء الكحوليات.

  جتنب القيادة في األوقات التي تنام خاللها عادة.
  جتنب القيادة منفردا كلما أمكن فـــي الرحالت الطويلة وتناوب 

القيادة مع رفيق في السفر. 

 مصر:  الحكم في القنوات الدينية الموقوفة  السبت
 من بينها قناتا «وصال» و«صفا» 

 خادم الحرمين يغادر إلى أميركا وينيب ولي العهد 
 الرياضـ  وكاالت: غادر خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
الـــى الواليات املتحدة الجراء الفحوص الالزمة ومتابعة عالجه بحســـب ما 
اعلنت وكالة االنباء الســـعودية وذلك لتلقي العـــالج بعد اصابته بانزالق 

غضروفي. 
  وقبيل مغادرته اصدر خادم احلرمني أمرا ملكيا أناب مبوجبه صاحب السمو 

امللكي وولي العهد االمير ســـلطان بن عبدالعزيز الدارة شؤون البالد، الذي 
عاد الى اململكة امس االول قادما من املغرب بعد قضائه اجازة خاصة.

  وكان وزير الصحة السعودي د. عبداهللا الربيعة طمأن على صحة امللك 
عبـــداهللا وقال «أطمئن اجلميع أن خادم احلرمني الشـــريفني يتمتع بصحة 

جيدة وهو في وضع مستقر».

 إيران تعلن اكتشاف طبقة نفطية 
  باحتياطي ٣٤ مليار برميل في الخليج

 حددت محكمة القضاء اإلداري في مصر السبت املقبل 
موعدا للنطق باحلكم في الطعن على وقف بث عدد من 
القنوات الدينية على قمر النايل سات ومنع بث األخبار 
على رسائل احملمول. وكان صاحب قناة «البدر» قد طعن 
ضد وزير االستثمار ملنع وقف القناة التي ميتلكها، كما 
تقدم آخرون بدعوى ضد وزير اإلعالم بشأن وقف ٧ قنوات 
دينية هــــي: الناس، خليجية، احلافظ، وصال، الصحة 
واجلمال، الصفا، والرحمة، والتي واجهت تهماـ  ترفضها 
ـ بإثارة الفتنة الطائفية وترويج الدجل والشعوذة. كما 
حددت الدائرة ذاتها بحسب موقع «محيط» ميعاد احلكم 
في الطعن على منع بث األخبار على رسائل احملمول في 
التاريخ نفسه. وكان اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
قد أصدر قراره املطعون عليه فــــي ١١ أكتوبر املاضي، 
فقدمت مؤسســــة حرية الرأي والتعبير الطعن عليه، 
مطالبة بإلغائه اســــتنادا الى انه يشكل تهديدا حلرية 
تداول املعلومات والرأي والتعبير، فضال عن إســــاءة 
اســــتعمال السلطة. وكانت الشــــركة املصرية لألقمار 
االصطناعية (نايل سات) قد أوقفت بث ١٢ قناة وأنذرت 
٢٠ أخرى ألسباب قالت انها تتراوح بني التحريض على 

الفتنة الطائفية ومخالفة شروط الترخيص، والترويج 
للســــحر والشعوذة. وقال وزير اإلعالم أنس الفقي في 
تصريح للصحافيني: «انه أصدر تعليماته بإعادة مراجعة 
القنوات التلفزيونية التي تبث على القمر املصري «نايل 
سات» والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة املنطقة 
اإلعالمية احلرة ومع إدارة النايل سات والتزامها ببنود 
التعاقد». وذكر الفقي ان القنوات ملزمة بحسب تعاقداتها 
بعدم بث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة او تدعو الى 
الطائفيــــة او العنف، وكذا مراجعة محتوى بعض هذه 
القنوات ومدى اتفاقه او تعارضه مع مواثيق الشــــرف 
اإلعالمي. وأكد الفقي، انه لن يسمح بوجود اي جتاوزات 
على قنوات التلفزيون املصري او القنوات التي يبثها 
القمر املصري نايل ســــات، داعيا وســــائل اإلعالم إلى 
االبتعاد عن اإلثارة والفتنة. وناشد الفقي املسؤولني عن 
القنوات الفضائية املصرية والعربية االبتعاد عن إثارة 
القضايا العقائدية واخلالفية على شاشات التلفزيون، 
ألنه ال طائل من وراء ذلك ســــوى إثارة الفتنة وتأجيج 
النار وإشــــعال اخلالف بني أبناء الوطن الواحد، حيث 

تخسر كل األطراف. 

 طهران ـ وكاالت: أعلن املدير العام لشركة بارس 
اإليرانية للنفط والغاز علي وكيلي اكتشاف طبقة 
نفطيــــة باحتياطي ٣٤ مليــــار برميل من النفط في 
اخلليج. ونقلت وكالة األنباء اإليرانية (إرنا) الرسمية 

عن وكيلي قوله في لقاء صحافي ان هذه الطبقة هي 
احدى اكبر الطبقات النفطية في إيران وتقع حتت 
حقل فردوسي الغازي في اخلليج ويبلغ احتياطي 

النفط فيها نحو ٣٤ مليار برميل. 

 الستكمال الفحوص وعالج االنزالق الغضروفي الذي يعاني منه 

 إسـرائيل تبـدأ إقامـة جـدار 
حدودي مع مصر وتطلق خطة 
ص٤٢ البـراق  سـاحة  تطوير 

 التفاصيل ص ٤٣
 

 التفاصيل ص ١٤ 

 يوسف ناصر يتلقى التهنئة من زميله فهد العنزي صانع هدف فوز الكويت على قطر أمس  

 األزرق.. «ناصر»  ص٤٦ 


